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 ভাওরানা ালর ভাভুদ াচপজাহুল্লাঃ আরাভদুচরল্লাচ যাচির আরাভীন, ওয়া ারাতু 
ওয়া ারাভু আরা াইচয়চদর আচিয়া-ই ওয়ার-ভুযারীন, ওয়া আরা আচরী, ওয়া 
আাচফী, ওয়াভান তাচফয়াহুভ চফ ইাচনন ইরা ইয়াওচভদ্দীন, চভনার উরাভা ওয়ার 
ভুজাচদীন ওয়া আম্মাচতর ভুচরভীন। আভীন ইয়া যািার আ’রাভীন।   

আভযা কলরই প্রথলভ দুরূদ যীপ লে চনই।     

يد َّ ِإنَّكَّ ِإبْ َراِىيَم، آلَّ َوَعَلى ِإبْ َراِىيَم، َعَلى َصلَّيتَّ َكَما ُُمَمٍَّد، آلَّ َوَعَلى ُُمَمٍَّد، َعَلى َصلَّّ اللَُّهمََّّ  َعَلى ََبِركَّ اللَُّهمََّّ َمَِيد ، َحَِ
يد َّ ِإنَّكَّ ِإبْ َراِىيَم، آلَّ َوَعَلى ِإبْ َراِىيمََّ َعَلى ََبرَْكتَّ َكَما ُُمَمٍَّد، آلَّ َوَعَلى ُُمَمَّدٍَّ  َمَِيد َّ َحَِ

আরাভদুচরল্লা বফ চকছুচদন য আফাযও আভযা আলযকচি তামচকয়া ভজচরল াচজয 
লত বলযচছ, এ জনয আল্লা ুফানাহু ওয়া তাআরায শুকচযয়া আদায় কচয 
আরাভদুচরল্লা।  

চিন্তাচি ও কভমচি আল্লায দান  

ভুতাযাভ বাইলয়যা, আজলক আভালদয আলরািয চফলয় র, ‘চিন্তাচি ও কভমচিয ভূরযায়ন 
কযা’। আভালদয কভমচি ও চিন্তাচি আল্লা তাআরায চফযাি দান। এলক বকানও বালফই 
অফলরা কযা মালফ না। আল্লা প্রদত্ত এ ভূরযফান চি দুচিলক একদভ ফযফাযই না কযা 
চকিংফা আল্লায নাপযভাচনয কালজ ফযফায কযা, দুলিাই অচত ভূরযফান এ বনয়াভতদ্বলয়য প্রচত 
িযভ অকৃতজ্ঞতা। এ িংক্রান্ত একচি াচদ ফচর।  

চফখ্যাত াাফী মযত আফু হুযাইযা যাচম. বথলক ফচণমত, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইচ 
ওয়াাল্লাভ ইযাদ কলযলছন,  

َفُعَك،ََّماََّعَلىََّخي ،َِّاْحِرصََُّّكلَََّّّويفَّالضَّعيِف،َّاملُْؤِمنََِّّمنََّّللاََِِّّإَلَََّّوَأَحب َََّّخي ََّّالَقِوي ََّّاملُْؤِمنَّ تَ ْعَجْز،َََّّوالََِّبللََِّّواْسَتِعنََّّيَ ن ْ
رََََّّوَلِكنََّّوََكَذا،ََّكَذاََّكانََّّفَ َعْلتََّّأنَََّّلوََّّتَ ُقلَََّّْفالََّشيء َََّّأَصاَبكَََّّوإنَّْ ََّعَملَََّّتَ ْفَتحَََّّلوََّّفإنََََّّّفعَل؛ََّشاءََََّّوَماَّللُا،َُّقْلَّ:ََّقدَّ

مسلمَّالشَّيطَاِنَّ.َّرواه  

(দদচক ও ভানচকবালফ) ফর ভুচভন দুফমর ভুচভন অলক্ষা উত্তভ এফিং আল্লায কালছ অচধক 
চপ্রয়। তলফ প্রলতযলকয ভলধযই করযাণ আলছ। তুচভ ওই ফ কালজয প্রচত আগ্রী ও মা 

বতাভায জনয উকাযী লফ এফিং (তায জনয) আল্লায কালছ াাময কাভনা কলযা। দূফমরতা 
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 প্রদমন কলযা না। (ওফ কাজ কযলত চিলয়) মচদ বতাভায ওয বকালনা চফদ আল তালর 
এ কথা ফলরা না বম, আচভ মচদ এ যকভ কযতাভ তালর এ যকভ লতা (অথমাৎ মচদ ওফ 
কাজ বথলক দূলয থাকতাভ তালর চফদ বথলক বফেঁলি বমতাভ) ফযিং ফলরা, আল্লা এভনই 

চনধমাযণ কলয বযলখ্লছন। চতচন মা বিলয়লছন তা-ই কলযলছন। কাযণ, ‘মচদ ’ কথাচি য়তালনয 
কালজয দলযাজা খু্লর বদয়। ী ভুচরভ : ২৬৬৪ 

াচদলয চক্ষা  

এ াচদ বথলক আভযা গুরুত্বূণম বফ চকছু চক্ষা াই, চনলে তায কলয়কচি উলল্লখ্ কযা 
র,   

১। চনলজয কভমচি ও চিন্তাচিলক আল্লাপ্রদত্ত ভূরযফান চনআভত ফলর চফশ্বা কযা।  

২। এই গুণ ও বমািযতায প্রচত অফলরা না কযা এফিং এগুলরালক অকামমকয না কযা।  

৩। এগুণগুলরালক বকান অনযায় কালজ ফযফায না কযা।   

৪। এগুণগুলরালক বকফর তয ও নযালয়য বক্ষলে এফিং চযয়তম্মত উকাযী বক্ষলেই ফযফায 
কযা।   

একিু চিন্তা কযলরই বফাঝা মালফ বম, এই াচদল কভমচি ও চিন্তাচিলক কালজ রািালনায 
জনয কী িবীয চক্ষা যলয়লছ। িরুন, এফায াচদলয কথাগুলরা একচি একচি কলয বফাঝায 
বিষ্টা কচয। 

ফর ভুচভন দুফমর ভুচভন অলক্ষা উত্তভ  

াচদলয প্রথভ ফাকয র,  

ََّوَأَحّبَِّإَلَّللِاَِّمَنَّاْلُمْؤِمِنَّ ر   .َّالّضِعيِف،ََّويفَُّكلٍََّّخي ْر َّاْلُمْؤِمُنَّاْلَقِوّيََّخي ْ

ফর ভুচভন দুফমর ভুচভন অলক্ষা উত্তভ এফিং আল্লায কালছ অচধক চপ্রয়। তলফ প্রলতযলকয 
ভলধযই করযাণ আলছ। 
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 এখ্ালন প্রথলভ আভালদযলক ‘দুফমরতা’ ও ‘ফরতা’য চদকগুলরা ফুঝলত লফ। াচদলয 
ফযাখ্যাকাযিণ এ চনলয় বফ চফস্তাচযত আলরািনা কলযলছন। এলকক জলনয আলরািনায় 
এলককচি চদক উলে এললছ।  

ইভাভ নফফী য. ফলরন,  

املرادََّبلقوةَّىناَّعزميةَّالنفسَّوالقرحيةَّيفَّأمورَّاآلخرةَّفيكونَّصاحبَّىذاَّالوصفَّأكثرَّإقداماَّعلىَّالعدوَّيفَّاجلهادَّ
بوَّوأشدَّعزميةَّيفَّاألمرََّبملعروفَّوالنهيَّعنَّاملنكرَّوالصربَّعلىَّاألذىَّيفَّكلَّذلكَّوأسرعَّخروجاَّإليوَّوذىاَبَّيفَّطل

واحتمالَّاملشاقَّيفَّذاتَّللاَّتعالَّوأرغبَّيفَّالصالةَّوالصومَّواألذكارَّوسائرَّالعباداتَّوأنشطَّطلباَّهلاَّوُمافظةَّعليهاَّ
 .وحنوَّذلك

এখ্ালন চি ফলর উলদ্দয, আচখ্যালতয চফলয়াচদলত উদযভী ও কভমতৎয স্ববাফ। এই 
দফচলষ্টযয অচধকাযী ফযচি চজালদয ভয়দালন দুভলনয বভাকালফরায় অচধক অগ্রিাভী য়, 
অনযলদয আলি বফয য় এফিং দ্রুত অগ্রয য়। আভয চফর ভারূপ ও নাচ আচনর 
ভুনকালযয বক্ষলে এফিং কর চফললয় কষ্ট য কযা ও আল্লায জনয কষ্ট স্বীকায কযায 
ফযাালয অচধক চি-ালয চযিয় বদয়। ারাত, াওভ, চমচকয-অচমপা ও অনযানয 
ইফাদত ফলেচিয বক্ষলে বফ আগ্রী য় এফিং তা ারলন খু্ফ তৎয এফিং ধাযাফাচকতা 
যক্ষায় অচধক ক্ষভ য়। (যল ভুচরভ) 

ইভাভ নফফী য. বম চিয কথা ফলরলছন তা ভূরত চিত্ত ও স্ববালফয চি মালক চম্মত ফা 
া ফলরও ফযি কযা মায়। বনক কালজ উদযভ-উদ্দীনায চম্মত ফা া। এই চিয 
অচধকাযী ফযচি আল্লায ইচ্ছায় এভন এভন কাজ কযলত ক্ষভ য়, মা তায বিলয় ফহু গুলণ 
বফচ দদচক ও ফাচযক চিয অচধকাযী ফযচিয লক্ষও ম্ভফ য় না।  

একচি জ্বরন্ত উদাযণ 

বনক কালজ ুউচ্চ চম্মত ও ালয এক জ্বরন্ত উদাযণ র, উচনজন ভলদম ভুজাচদ 
কতৃমক এিাযই বলেিলযয ফযকতভয় চফভান াভরা। াােভ চম্মলতয অচধকাযী এ ভলদম 
ভুজাচদিণ এ াভরায ভাধযলভ বিািা চফশ্বফযাী আলভচযকায কতৃমত্বফাদী ভানচকতালক 
একদভ ভাচিয ালথ চভচলয় চদলয়লছন।  
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 অলনলক ভলন কলয, আভযা মাযা ফাঙ্গারী তাযা ফুচঝ ফ কালজই দুফমর। না বাই, ফাস্তফতা 
লচ্ছ, মাযাই ইখ্রালয ালথ চজালদয কালজ জচেত য় তাযা বম বদলযই বাক তাযা 
কখ্লনাই দুফমর নয়। তালদয ভালঝ আলি চকছুিা দুফমরতা থাকলরও চজাদই তালদয কর 
দূফমরতালক ফরতায় চযণত কলয।  

চজালদয কালজ আল্লাপ্রদত্ত কভমচিলক মথামথবালফ ফযফালযয চকছু ধযণ র, 

১। চজালদয কালজ চম্মত ও াচকতায ালথ অগ্রয ওয়া। 

২। আভয চফর ভারূপ ও নাচ আচনর ভুনকালযয চফসৃ্তত অঙ্গলনয নানান কালজ উদযভ ও 
াচকতায ালথ এচিলয় মাওয়া।   

৩। ফযচিিত ইফাদত-ফলেচি, চমচকয-চতরাওয়াত, ইরাল নপ ইতযাচদ চফললয়ও উদযভী ও 
তৎয ওয়া। এ প্রলতযকচি কাজই আরাদা আরাদাবালফ আল্লাপ্রদত্ত কভমচিয মথামথ 
ফযফালযয এলককচি উদাযণ। 

‘উভূলয আচখ্যা’ ফলর কী উলদ্দয? 

ইভাভ নফফী য. উলযাি াচদচিয ফযাখ্যায়  أمور اآلخرة ফা ‘আচখ্যালতয চফলয়াচদ’ ফলর 
একচি ব্দ এলনলছন। এচি ফলর চতচন কী ফুচঝলয়লছন, তা চেকবালফ বফাঝা প্রলয়াজন। এ 
ব্দচিয উলদ্দয কী, তা ফুঝলত াযলর াচদলয ভলভময চফসৃ্তচত ও িবীযতা বফাঝা জ 
লফ। 

ইরালভয দৃচষ্টলত একজন ভুচভলনয জীফলনয কর কাজই ‘উভূলয আচখ্যা’ ফা আচখ্যালতয 
কালজয অন্তবুমি লত ালয, মচদ তা আল্লায ন্তুচষ্টয উলদ্দলয য় এফিং চযয়লতয চফধান 
অনুালয য়।   

একজন ভুচভলনয ুলযািা জীফন চযয়লতয চফধান অনুমায়ী লফ। ভুচভন ওয়ায দাফী এিাই। 

ইফাদত-ফলেচি বথলক শুরু কলয আয়-উাজমন, বরনলদন, দাম্পতয জীফন, াভাচজকতা, 
চক্ষা-দীক্ষা, আনে উৎফ ফ চকছুই একজন ভুচভলনয জনয ‘উভূলয আচখ্যা’ ফা 
আচখ্যালতয চফলয়াচদ।  
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 বতভচনবালফ জীফলনয কর অফস্থা অথমাৎ ুখ্-দুঃখ্, চ্ছরতা-অচ্ছরতা, ুস্থতা-অুস্থতা, 
পরতা-ফযথমতা, প্রাচি-অপ্রাচি, আনে-চনযানে ইতযাচদ ফই ‘উভূলয আচখ্যা’ - আচখ্যালতয 
চফলয়াচদয বক্ষে। ফগুলরা বক্ষলেই চযয়লতয চফস্তাচযত চফচধ-চফধান ও চদক চনলদমনা 
যলয়লছ। বকান ভুচভন মখ্ন বই চফধানগুলরা মথামথ বালফ ারন কলয তখ্ন তায ওই 
কাজগুলরা আয দুচনয়ায কাজ থালক না, আলখ্যালতয কালজ চযণত লয় মায়।  

কালজই ইভাভ নফফী য’.য ‘উভূরুর আচখ্যা’ ফা ‘আচখ্যালতয চফলয়াচদ’ ব্দচিলক দুচনয়ায 
করযাণকয ও চযয়ত অনুলভাচদত কাজকলভম অনীা ও অরতা প্রদমলনয লক্ষ মুচি চললফ 
নয়; ফযিং এইকর কালজ উদযভ ও তৎযতায াাাচ বগুলরালক চেক চনয়ত ও চেক 
কভমন্থায ভাধযলভ আচখ্যালতয কালজ চযণত কযায ইরাচভ বিতনাই গ্রণ কযলত লফ।  

তলফ এলত বকালনা লে বনই বম, াধাযণ ‘ভুফা’ ফা ‘দফধ’ মমালয়য কাজকলভময বিলয় 
চযয়লতয ‘ভাভূযাত’ ফা ‘কযণীয়’ কালজয গুরুত্ব অলনক বফচ।  আয এ কাযলণই ভানুললয 
চিন্তাচি ও কভমচি ফযফালযয অগ্রিণয বক্ষেও এচিই। 

প্রলতযলকয ভালঝই করযাণ আলছ 

াদীলয চদ্বতীয় ফাকয র, 

ر ََُّّكلٍَََّّّويفَّ  َخي ْ

তলফ তালদয প্রলতযলকয ভালঝই করযাণ আলছ। অথমাৎ ফর ভুচভন ও দুফমর ভুচভন উবয়ই 
করযালণয অচধকাযী। 

ইভাভ নফফী য. ফলরন, 

 الشرتاكهماَّيفَّاإلميانَّمعَّماَّأييتَّبوَّالضعيفَّمنَّالعبادات

কাযণ, উবলয়ই ঈভালনয অচধকাযী। তাছাো দুফমর ভুচভনও বতা চফচবন্ন ইফাদত ও বনক আভর 
কলয থালকন। (যল ভুচরভ, নফফী) 
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 এচি াচদলয চক্ষায মথাথমতা ও বাযালভযয একচি দৃষ্টান্ত। ফর ভুচভলনয দফচষ্টয ও বেষ্ঠত্ব 
ফণমনায ভয়ও দুফমর ভুচভনলক অগ্রায কযা লচ্ছ না; ফযিং তালকও স্বস্থালন যাখ্া লচ্ছ। 
ভূরযায়লনয বক্ষলে এই বাযাভয ও নযায়যায়ণতা ইরালভয একচি গুরুত্বূণম চক্ষা। 

াচদলয  ٌَوفِي ُكل ٌّ َخْير ফাকযচিলত চিন্তায চদিন্ত উলমািনকাযী বম চক্ষা আলছ তা মচদ উরচি 
কযা মায় তালর ফতমভান মুলিয অলনক ভুচভন, ভুরভান চনলজযাও বমভন ীনভনযতা বথলক 
চনষৃ্কচত ালফ বতভচন অনযযাও ভূরযায়লনয বক্ষলে নযায়যায়ণতা যক্ষায বপ্রযণা খু্েঁলজ ালফ। 
াচদ যীলপয এই ফাকযচি ভূরত প্রথভ কথাচিযই চযচষ্ট। 

উকাযী কালজয প্রচত রারাচয়ত ও 

াচদলয তৃতীয় ফালকয ফরা লয়লছ, 

َفُعَك،ََّواْسَتِعْنََِّبلِلََّواَلَّتَ ْعَجزَّ  اْحِرْصََّعَلىََّماَّيَ ن ْ

তুচভ ওই ফ কালজয প্রচত রারাচয়ত ও মা বতাভায জনয উকাযী লফ এফিং (তায জনয) 
আল্লায কালছ াাময কাভনা কলযা। দূফমরতা প্রদমন কলযা না। 

াচদল আভালদযলক উকাযী কর চফললয়য প্রচত আগ্রী ওয়া নয়; ফযিং ‘রারাচয়ত ওয়া’য 
কথা ফরা লচ্ছ। 

উকাযী চফলয় কী? ভুচভলনয কালছ উকাযী চফললয়য তাচরকা অলনক দীর্ম। উকায-
অকালযযও তায কালছ যলয়লছ চফলল দৃচষ্টবচঙ্গ। ভুচভলনয কালছ ওফ চফলয়ই উকাযী, মা 
আল্লা তাআরায আলদ-চনললধ অনুালয য়। আল্লা তাআরায নাপযভাচনয দ্বাযা াচথমফ 
বকালনা উকায াচর লরও ফাস্তলফ বিা উকায নয়।  

ইরাভ বমলতু আল্লা তাআরায ক্ষ বথলক আিত দ্বীন, তাই ইরালভয চক্ষা 
ভানফজীফলনয কর বক্ষলে চফসৃ্তত। জীফলনয কর প্রলয়াজন ূযলণয এফিং কর করযাণ 
অজমলনয অফকা ইরালভ আলছ, মচদ ফাস্তলফই তা প্রলয়াজন য় এফিং করযালণয চফলয় য়। 

আয এ কাযলণই ভুচভলনয কালছ উকাযী চফললয়য তাচরকা অলনক দীর্ম, মা জীফন ও জিলতয 
এফিং দুচনয়া-আচখ্যালতয  কর উকাযী চফলয়লক াচভর কলয। তলফ এই ফচকছুয ভূর 
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 কথা ও ফলিলয় ফে কথা লচ্ছ আল্লায আনুিতয ও আল্লায কাছ বথলক ওয়াফ ও 
প্রচতদান রালবয আা।  জীফলনয কর কালজ এই ন্থা ও বপ্রযণা অনুযণ কযলত লফ। 

ইভাভ নফফী য. উলযাি ফালকযয ফযাখ্যায় ফলরন,  

 َّتعالَّوالرغبةَّفيماَّعندهمعناهَّاحرصَّعلىَّطاعةَّللا

এয অথম লচ্ছ, (ফ কালজ) আল্লা তাআরায আনুিলতযয প্রচত এফিং (অনুিত ফাোলদয 
জনয) তােঁয কালছ বম প্রচতদান যলয়লছ তায প্রচত রারাচয়ত ও।  

‘মচদ ’ কথাচি য়তালনয কালজয দলযাজা খু্লর বদয় 

াচদলয লযয ফাকযচি র,   

َّفَ َعْلُتََّكاَنََّكَذاَّوََكَذا،ََّوَلِكْنَُّقْلََّقَدُرَّللِاََّوَماََّشاَءَّفَ َعَل،َّفَِإّنََّلْوَّتَ ْفَتُحَّعَََّوِإْنََّأَصاَبَكََّشْيء ،َّ  .َمَلَّالّشْيطَانََّفاَلَّتَ ُقْلََّلْوََّأِنّ

(ওফ কাজ কযলত চিলয়) মচদ বতাভায ওয বকালনা চফদ আল তালর এ কথা ফলরা না 
বম, মচদ আচভ এ যকভ কযতাভ তালর এ যকভ লতা। (অথমাৎ মচদ ওফ কাজ বথলক দূলয 
থাকতাভ তালর এ চফদ বথলক বফেঁলি বমতাভ) ফযিং ফলরা, এিাই আল্লায পায়ারা। চতচন 
মা বিলয়লছন তা-ই কলযলছন। কাযণ, ‘মচদ ’ কথাচি য়তালনয কালজয দলযাজা খু্লর বদয়।  

ইভাভ ুফকী য. ফলরন, ‘মচদ’ ব্দ ফযফালযয ফজমনীয় বক্ষে দুচি; 

এক। মখ্ন একচি বালরা কাজ কযায ুলমাি থালক তখ্ন বকালনা চকছুয অবালফয কাযলণ 
বই কাজচি তযাি কযা উচিত না। কালজই এলক্ষলে মচদ বকউ ফলর, ‘মচদ ওই চজচনচি 
বতাভ তালর এই কাজচি কযতাভ।’ অথি ওই চজচনচি ছাোও কাজচি কযা ম্ভফ। এই 
‘মচদ’ চি লচ্ছ ‘চনচেত মচদ’। এ বক্ষলে ওই চজচনচি ছাোই কাজচি ম্পন্ন কলয বপরলফ।  

দুই। বকউ মখ্ন দুচনয়াফী বকালনা কাভয ফস্তু রালব ফযথম য় তখ্ন বই চফললয়য দুঃখ্ ও 
আপলাল চনলজলক ফযস্ত কযলফ না। কাযণ এলত এলক বতা তাকদীলযয প্রচত অম্মচত 
প্রকা কযা য়, চদ্বতীয়ত এই দুঃখ্-আপলাল বকালনা উকাযও বনই। ফযিং এ কাযলণ 
অপ্রাচিয ক্ষচতূযণ ত এভন উকাযী কাজ বথলকও ফচিত লত য়।  
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 াযকথা র, ‘মচদ’ লব্দয ফযফালয মচদ ফতমভালনয বকালনা বালরা কালজয বক্ষলে অফলরা 
য় চকিংফা অতীলতয বকালনা ফযাালয তাকদীলযয প্রচত অম্মচত প্রকা কযা য় তালর এই 
‘মচদ’য ফযফায লফ চনেনীয় ও ফজমনীয়।  

ইভাভ ুফকী য.য এ ফিলফয শুধু আলরািয াদীলয ফযাখ্যাই নয়, ফযিং এ চফলয়ক অনযানয 
াদীলয ম্ভাফয ফযাখ্যাও াওয়া বির। তলফ ী ভুচরলভয আলরািয াদীল প্রধানত 
চদ্বতীয় চক্ষাচি াওয়া মায়। তা র, ভুচভন দ্বীন-দুচনয়ায কাভয ও উকাযী চফলয় অজমলন 
লফমাচ্চ বিষ্টা কযলফ, অফাচিত ও ক্ষচতকয চফলয়াচদ বথলক আত্মযক্ষায জনয মথাাধয ফযফস্থা 
গ্রণ কযলফ।  চকন্তু এরযযও পরাপর মচদ অনযযকভ চকছু য় তালর এলক আল্লায হুকুভ 
ফলর বভলন বনলফ।  ুফানাল্লা! এয বিলয় ুেয, ফাস্তফম্মত ও বাযাভযূণম চক্ষা আয কী 
লত ালয?   

বতা উলযয াদীল আভযা বদখ্লত বরাভ, ইরাভ আভালদয কত গুরুলত্বয ালথ বালরা 
কালজ ও বালরা চফললয় উৎাচত ওয়ায চনলদমনা চদলয়লছ! দ্বীন-দুচনয়ায উকাযী 
চফলয়াচদলত কভম-তৎয ওয়ায কী ফাস্তফম্মত চক্ষা দান কলযলছ! ইরালভয এই চক্ষালক 
চেকবালফ উরচি কলয আভযা মচদ তায মথাথম অনুযণ কযলত াচয তালর ইনাআল্লা 
আভযা দুচনয়া ও আলখ্যালতয পরতা রাব কযলত াযলফা। আল্লা তাআরা আভালদয 
ফাইলক দুচনয়া ও আলখ্যালত চযূণম পরতা রাব কযায তাওপীক দান করুন। আভীন।  

ভুতাযাভ বাইলয়যা! আজলকয আলরািনা এখ্ালনই বল কযচছ। আল্লা তাআরা আভালদয 
ফাইলক তােঁয দ্বীলনয জনয কফুর করুন এফিং ইখ্রালয ালথ চজাদ ও াাদালতয লথ 
অচফির থাকায তাওচপক দান করুন।  

আভযা কলর ভজচর বথলক উোয বদায়ািা লে চনই।  

 إليك وأتوب أستغفرك أنت، إال إلو ال أن أشهد وحبمدك، اللهم سبحانك

 امجعني واصحابو وآلو دمحم خلقو خي على تعال للا وصلى

 العاملني رب لل احلمد ان دعواان وآخر
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